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Szertesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossu'h Lajos u'ca 18 siáat. 

G E O R G I D I M I T R O V 
Gíorgi Dimitrov, a demokratikus 

Bulgária miniszterelnöke, a Bulgár 
Munkáspárt főtitkára  1882 ben szüle 
tett Kovacsesti községben szegény 
munkás családból Mir 12 éves korá 
ban ott kell hagynia a gimnázium pad 
jait, hogy kenyérkereset után nézzen. 

15 éves korában, mint betűszedő 
bekapcsolódik a szakszervezeti moz 
galomba s az alig 18 éves if  u a Bul 
gáriai Nyomdászok Szövetségének tit 
kára lesz. Olvas, tanul, műveli magét, 
a marxismust tanulmányozza. Szer 
vezőképessége hamar megmu'atkozi*. 
Kiváló szónoki képessége és marx'sta 
tudása nevét már fiatalon  ismer té 
teszi az országban 1004 ben 22 éves 
korában a Munkás Szakszervezetek 
Általános Szövetségének titkára lesz, 
majd 1909 ben a Bu!gár Szociáide 
mokratapárt Kó; ponti Bizo tságának 
tagja. 

Munkás sztrájkokat szervez, küzd a 
munkásság magasabb életszínvonalé 
ért, a balkáni nép.k békéjéért, a de 
mokratikus szabadságjogokért. Ezért 

'1917 ben 3 évi nehéz börtönre ítélik, 
ahonnan 1918 tavaszán szabadul ki. 
A börtönben megismerkedj* -Sztam 
bulinszkival, a Bulgár Parssztpárt le 
gendás' vezérével, akit a monarchista 
reaVció 1923 ban meggyilkolt. 

Dimitrov már ekkor felismerte  a 
fasizmus  népellenes jellegét s az or 
szég d;mokratikus erőinek összefogá 
sát hirdette. 

— A fasizmus  nemcsak kommunista 
ellenes — írj» Dimitrov —, hanem 
nemzetellenes is. Keserűen fognak 
csalódni szok, akik azt hiszik, hogy 
a fasizmus  az u. n. »kommunista ve 
szély* ellen irányul. Drágán fogják 
megfizetni  ezt a politikai rövid,átás\ 

Résztvesz az 1923 as fasisztaellenes 
felkelésben,  amit a hóhér Cankoff  vér 
befojtott,  Dimitrovnak és Kolaroffaak, 
a felkelés  vezéreinek külföldre  kellett 
menekülniük. 

D mitrov az elsők között ismeri fel 
a fasiszta  vesiélyt s nemcsak balkáni, 
henem nemzetközi viszonylatban is 
vezeti a fasizn.us  elleni karcot. 

Hitler uralomra kerü ése mird :nben 
igazolta D,mitrov előrelátását. 

A német fasizmus  nemcsak a kom 
munístákat üldözte és gyilkolta le ke 
gyetlenül. Hisonló sors várt a szoc'ál 
demokratákra és a korcentrációs tá 
borok mgteltek demokratikus po'gá 
rokkal ia. 

Dimi rov meghatározása, hogy a 
fasizmus  a nemzetközi, finánctőke  lfg 
reakciósabb, legsovinisztább és iegira 

periálistátb elemeinek nyilt, terrorista 
diktatúrája, mindenben megerősítést 
nyert. 

A hires l'pcsei perben Dimi'rov le 
ránto'.ta a leplet a fasizmus  iszonyatos 
arcáról. 

Göring megrendezte a berlini kép 
viselőház felgyújtását  és a Berlinben 
tartózkodó Dimitrovot ültette a vád-
lottak padjára. De Dimitrov a vádlót 
tak padját a vádló emelvényévé vál 
toztatta, amikor a nemzeti szociálisía 
rendszernek s Goringnek szemébe 
vágta aljasságát és hazugságait. A 
vádlóknak végig kellett hallgatni a 
vádlott vádbeszédét. A fasiszta  hóhé-
rok, a hitleri Németország mindenható 
urai, mint kis törpéd állottak a gon-
dolkozásnak és harqp^k óriása előtt, 
aki »vádbeszédét« ugy fejezte  be ; 
ahogy egykor az inkvizíció birái elő t 
Gallilei : »6s rnégis mozog a fóld« 

— A föld  forog,  mondotta D mitrov, 
— azonban előre. Halál a fasizmusra. 

A rettenthetetlen bácrság, amit Di 

| mi.rov birái előtt tanúsított, példáké 
pévé vált a munkásmozgalmi vezérek-
nek. A lipcsei perben Dimitrov a 
fosizmus  elleni rendíthetetlen harcos 
szimbólumévá vált. 

Mély hazafiasságáról  tett tanubi 
zonyságoí birái előtt is, a/nikor a né 
met fasiszta  saj'ó gyalázkcdásai ellen 
megvédte népe becsületét. Göbbels 
sajtója a ved bu'gár népről irt a per 
rel kapcsolatosan, s Dimitrovról, mint 
kis balkáni f'guráról. 

A birák nem várták, de megkrpták 
a.méltó választ, 

Amig V, Károly német császár azt 
szokta mondani, hogy németül csak a 
lovával beszél, mig a német nemesség 
és a német értelmiségiek csak latinul 
írtak, mert szégyeltek német nyelv, n 
írni, addig a »biibár« Bulgáriában 
Kirill és Metód apostolok megalkották 
és terjesztették a régi bu'gár írást. 

— Nincs okom szégyelni, hogy 
bulgár vagyok és büszke vagyok arra, 
hogy annak a bu'gár munkásosztály-

A S'ékelyudvarhelyi Kisiparosok Egyesülete. 
Szám : 1-1948. 

A Román Kommunista Pártnak 
1948 év küszöbén Székely udvarhely 

megyei város kisiparossága nevében 
alulírottak, mint szakmai elnökök és 
a Kisiparos Egyesületünk vezetőkara 
a Román Kommunista Párt székely-
udvarhelyi tagozatának boldog újévi 
üdvözletünket tolmácsoljuk. 

Midőn ezen üdvözletünket jutta'juk, 
egyben kisiparos társadalmunk hü ra 
gaszkodását fejízzük  ki a Párt iránt 
és egyben Ígéretet teszünk, hogy kis-
iparos társadalmunk a demokratikus 
rendszerhez és eszmékhez híven, meg 
értve az idők parancsszavát, a bekövet-
kezett 1948. évben kétbézi munkássága 
által minden lehetőt megtesz, hogy a 
fasizmus  által gazdaságilag lerombolt 
országunk újjáépítése még ez évben 
befejezést  nyerjen. 

Közéle i munkásságunk terén nem 
adatott meg nekünk az alkalom, éppen 
*zért ezen alkalmat használjuk fel 
>rra, hogy áz újonnan megalakult 
Rjmán Népi Köztársaság iránt hűség 
nyilatkozatunkat fejezzük  ki. 

Részünkről ígérjük, hogy hívek le 
szünk a Rjmán Népi Köz ársasághoz, 
ígérjük, hogy törvényalakjában meg 
jelenő parancsszavát minden alkalom-
mal betartjuk, Ígérjük, hogy munkánk 
mindig az országunk gazdasági talpra 

Székelyudvarhely 
állítását fogja  szolgálni. 

Kívánjuk, hogy a bekövetkezett 1948 
év a demokratikus eszmék végleges 
győzelmének éve legyen és ez az év 
jelen'se a még kevésszámban lappangó 
reakció végleges felszámolását. 

Tudjuk, hogy ezen munkában a 
Román Kommunista Pártra vár a leg 
nagyobb harc. Ezen harchoz mi is 
csatlakozni akarunk, hegy támogatva 
a legszélesebb néptömegek bizalmát 
élvező Partot, a Román Kommunis'a 
Pártot, ez által mi is kivegyük részün 
ket abból a munkából, mely kötelező 
minden demokrata usan gondolkodó 
állampo'gár részére. 

Széielyudvarhely, 1948 január hó. 
Luka Ferenc  sk. Szőke  András 

elnök. titkár. 
Elekes  Ferenc  női szabók elnöke 
Kiss  Ernő  szabók » 
Bartók  Sándor  géplakatos » 
Bagi László órás * » 
Szakáts  József  géplakatos  » 
Vájna  Lajos asztalos » 
Sepssy Sándor  csizmadia  » 
Orbán Balázs mészáros > 
Pásztor  Ferenc  borbély > 
Kassay  F  Domokos szűcs > 
Péter  Gergely  c pész » 

nak vagyok a fia,  amely annyit küz 
dött az idegen elnyomás ellen. 

G. Dimitrov, a nemzetközi munkás-
mozgalomnak egyik legnagyobb büsz 
kesége, a Srovjetunió közbelépést foly 
tán megmenekült a haláltól és igy to 
vább folytathatta  értékes munkásságát 
nemcsak hazája, hanem az egész mun-
kásosztály s a haladó ember.ség érde-
kében. 

1944 szeptember 9-ín népe felsza-
badító harcának élére all. A népi de-
mokráciáját megteremtő demokratikus 
Bulgár Köztársaság kormányának mi-
niszterelnöke s azóta neve elválasztha 
tatlan az uj Bulgária építő munkájától. 

Dimitrov nemcsak a bulgár népé, 
nemcsak a munkásosztályé, neve és 
munkássága elválaszthatatlanul oda-
tartozik arra a zászlóra, amely 
köré a szabadságszerető népek cso-
portosulnak, hogy biztosítsák az 
•egyszerű embereb« vágyát, a tarlós 
békét és megteremtsék azt a társadal 
mat, melyért 50 esztendeje küzd a 
munkásosztály egyik legkiválóbb fia, 
a szomszédos és barát* Bulgária minisz-
terelnöke 

Az 
Egyesült Nőszövetség 
előkészítő gyűlését 

nagy lelkesedéssel tartotta meg a 
MNSz Udvarhelyniegyei Szervezete a 
varosháza zsúfolásig  meg'elt tanács-
termében. 

A gyűlést Szilágyi Ignácné megye-
főnökné  nyitotta meg, üdvözölve a 
központ kiküldöttjét, D.őry Erzsébetet, 
Ud vaj hely megye képviselőjét. Imets 
Jánost és a jelenvoltakat. Utána a 
Szakszervezetek részéről Márton Róza, 
a Nemzeti Néppárt részéről Sărău 
Károlyné, az Ekés Front részéről Asz-
talos Kálmánné, a Népvédelem részé-
ről Horváthné Szűcs Vilma, a De-
mokrata Z idó Nők részéről Klein Je-
nőné tolmácsoltál* Szervezeteik, Párt-
jaik üdvözletét. 

Imets János képviselő értékes poli-
tikai beszámolója uián Dőry Erzsé 
bet központi kiküldött szólt a gyűlés 
jelentőségéről, ismertetve a mult rend-
szerek mulasztásait, melyek most egy 
egységes nőszervezeten keresztül pó 
tolhatók, mert a szövetség politikai 
pártként vesz részt az ország életében. 

Dőry" Erzsébet beszédét, melyet jövő 
szamunkban részletesen ismertetünk, 
nagy tetszéssel fogadták  és azt érté 
ttes hozzászólások követték, melyekre 
Dőry Erzsebet és Inets János vála 
szóltak, eloszlatva ez egyes kérdések 
körül forgó  kételyekat. 

Ezeku án a nagygyűlés lelkes han-
gulatban véget ért. 



Georgi Dimitrov miniszterelnök 
vezetésével bolgár kormányküldöttség jön Romániába 

Országinkat  rövidesen  bolgár  kormányküldöttség  látogatja 
meg. A kormányküldöttséget  Georgi Dimitrov, a Bolgár  Népi  Köz-
társaság  miniszterelnöke  vezeti. 

A küldöttség  célja baráti szerződés  megkötése  a Román Népi 
Köztársaság  kormányával  Bukarest  nagy lelkesedéssel  készül  a 
bulgár  kormányküldöttség  fosadására. 

Mi a célja és módja a népszámlálásnak 
Romániában f.  hó 25 én nagy általános népszámlálás lesz, 

a mezőgazdasági javak összeírása, valamint a háború következté-
ben okozott károk felmérése  céljából. Ez az összeírás kizárólag 
statisztikai adatok szolgálását célozza, ennek megfelelően  a beval 
lott adatokat teljesen bizalmasan fogják  kezelni, ezek fel  nem 
használhatók sem a kivetett adók behajtására, sem uj adókive-
tésre, sem pedig valamelyes beszolgáltatás alapjául. 

A kormányzat ugyanakkor, amikor ez adatokat kizárólag 
statisztikai célból szándékozik felhasználni,  megköveteli minden 
egyes polgártól, hogy a valóságnak megfelelő  adatokat szolgál-
tasson, semmit el ne titkoljon, a bejelentésnél teljes őszinte vallo-
mást tegyen. 

A népszámlálás, a mezőgazdasági javak-összeírása Székely-
udvarhelyen a házról-házra járó népszámlálási biztosok utján fog 
történni, vidéken pedig népszámlálási körzetek létesítésével, minden 
egyes családfőnek  személyesen kell a népszámlálási irodában meg-
jelenni és ott az összeíró közegeknek pontos felvilágitással  szol-
gálva, a szükséges bejentést megtennie. 

Megkezdődtek a népbiró-választások 
vármegyénkben is 

Március 15-én előadást 
tart Luka László Sepsi-

szentgyörgy szabad-
egyetemén 

Háromszék megye dolgozói az 1948 
as centenáriumra a sepsiszentgyörgyi 
Szaktanács javaslatára munkás sza-
badegyetemet létesítettek. 

A Szaktanács kezdeményezése nagy-
jelentőségű. 

A Munkás Szabadegyetem március 
15-iki ünnepi beszédét Luka László 
pénzügyminiszter, Háromszék mjgye 
szülötte tartja meg. 

Adózásra vonatkozó 
ujabb intézkedések 
- A Kisiparosok Egyesületének 

közleménye. 
Felhívjuk városi és vidéki kisiparos 

testvéreink figyelmét  az adócsalások 
megtorlására vonatkozó törvényre, mely 
szerint 1948 február  hó 1 tői kezdődő 
leg minden adófizető  polgár ellen, aki 
minden hó 5 én és 20 án a forgalmi 
adóját (cifra  de afacere),  az alkalma 
zottak fizetése  után levont adókat a 
kifizetés  megtörténte u án 3 napon 
belül nem fizetik  be az államkincstár 
pénztárába, szabotázs cselekmény miatt 
eljárást indítanak és szabadságvesz 
téssel fogják  büntetni. 

Minden hasznothajtó foglalkozást  üző 
kisiparos, aki jövedelmi forrását  adóz 
tatás végett ezideig nem vallot'a be, 
1948 január hó 15 ig erre' az eddig 
eltitkolt jövedelmére vonatkozólag pót-
bevallást nyújthat be és akkor men 
tesül a szabadságvesztés büntetés terhe 
alól. Itt különösképpen figyelmeztetjük 
a megyénk majdnem minden községé 
ben lakó kontár iparüzőket, hogy a 
rendelkezés megszegése esetén vesse 
nek magukra a következményekért. 

Minden kisiparos ez évi január ha-
vában szabadságvesztés büntetés terhe 
mellett köteles egy nyilatkozatot be 
nyújtani az illetékes adóhivatalnak, 
melyben lakhelyére ós jövedelmi for-
rásaira vonatkozólag nyilatkozik. Ja 
nuár hónapban minden kisiparos kö 
teli s adóvallomást benyújtani. Ugy az 
ad'vallomás, mint a fenti  nyilatkozat 
az Iparos Egyesület irodájában kíp 
ható. Bővebb felvilágosítást  tagjaink 
részére Egyesületünk irodája nyuj\ 
Vidéki megbízott elnök testvéreinket 
kérjük, keressenek fel. 

A Kisiparosok  Egyesülete 

SPORT 
Az UMTE rendezésében tartották 

meg vasárnap az asztalitennisz csapat 
versenyeket. 1. UMTE (11 győzelem), 
2. Egyetem (8 győzelem), 3. Autó-
Sport (8 győzelem.) Részletes eredmé 
nyek; Egyetem—Autó Sprt 5:4, 
UMTE—Auto Sport 5 :4, UMTE— 
Egyetem 6:3. A páros versenyben : 
I ső Autó Spo?t, II ik UMTE, III ik 
Egyetem. 

Az Autó-Sport kézilabda-csapata a 
tornatermi edzéseket szerdán, pénte 
ken este 7 órakor tartja a róm. kath. 
gimnázium tornatermében, melyre fel 
hívjuk a kézilabda-kedvelő ifjúság  fi 
gyeimét, 

Vármegyénk lakossága is nagy öröm-
mel fogadta  Păti ăşcanu miniszter igaz-
ságügyi raformjait.  A reformok  közül 
magasan kiemelkedik a népi elemek 
bevonása az igazságszo'gáltatás kere 
tébe. A haladó népi demokrácia ezzel 
a lépéssel is közelebb jutott a végső 
célhoz. 

A törvény értelmében népünk maga 
dönt arról, kinek a kezöba teszi le 
igazságszolgáltatásunk gyakorlását. Eb 
ben a szellemben zajlott le várnie 
gyénkben Zjtelaka községben az első 
népi bírók megválasztása. A választá-
son az igazságügyi hatóságok képvi-
seletében megjelent Fodor Tibor dr. 
törvényszéki biró. A demokratisus pár 
tok és szervezetek kiküldötteivel együtt 
résztvett a választáson Deák Gábor 
főszolgabíró  is. 

Zstelaka község lakossága zsufolá 
sig megtöltötte a vátasz'.ó gyűlés ter 
mét és nagy lelkesedéssel fogadta  a 
megjelent kiküldötteket. 

Fodor Tibor dr. beszédiben ismer-
tette a népi birók szerépét az igazság 
szolgáltatásban. Rámutatott arra, hogy 
a gyakorlatban is milyen döntő fon 
tossága van annak, hogy a nép dol 
gozó rétegének tagjti ítélkeznek a 
dolgozók fölött  és hogy azok érdekeit, 
az igazságot szo'gálhatják. A becsüle-
tes és a népet szerető hivatásos birók 
tudják, hogy a népi birók hozzá fog 
nak járulni ahhoz, hogy az igazság 
szolgáltatásnál minden misztikum és 
elfogultság  megszűnjék s hogy az 
igazságosság teljes egészében érvé 
nyesüljön, valamint, hogy az igazság-
ügy szoros kapcsolatba kerü'jön az 
ország dolgozó népével. M ndnyájunk 
nak egy a célunk : a dolgozó nép és 
az igazság szolgálata — mondotta 
többek közölt Fodor T,bor dr. 

Több fe'szólalás  után Zstelaka népe 
nagy lelkesedéssel a következőket vá 
lasztotta népi birákul: Biró Géza, 
Lukács Antal, Karácsony I. Gergely, 
Ilyés 1. Dénes, Vaszi György, Ilyésné 
Vass Mária, Botházi G.,Márton, Bot 
házi R.'gina, Benedek Ferenc, Sándor 
Z3. Lajos, Szegedi Imre, Dikó Lázár, 
Nagy G. Lajos, Elekes Mózes, Sándor 
Péterné, Székelyné Jakócs Anna, Mát 
héne Dobronoki Erzsébet, Tornai lurf, 
Lukácsné Sándor Róza, Borosi Dénes, 
Lukácsné Szegedi Anna, Tornai Fa 
renc, Csiki Ferenc hegyi, Szabó I. I-nre, 
Gergely Miklós, Bokor Ferenc, László 
Imre, György Gergely, László János, 
Kalapács Simon, Sándor M. János, 
Tamás István. 

A megválasztottakkal a nép minden 
dolgozó rétege képviselve van. 

Ugyanígy nagy lelkesedéssel zajlot-
tak le Bjgözben, Oxlándon, O.asztele 
ken, Lövatén, Parajdon, E éden, Far 
kaslakán, Véckén, Kereszturon és a 
megye több községében a választások. 
A megválasztottak között minden he 
lyen megfelelő  számban szerepeinek 
nők is. 

Székelyudvarhelyi Mun^akamar* 
H I R D E T M É N Y 

Tudomására hozom az érdekelt ipa 
rosoknak, hogv a munkaügyi minisz 
térium az 53 590—1947 sz. rendeleté 
vel a 13 951 —1947 sz. rendelet hatá 
lyát 1948 február  l-ig meghosszabbi 
tott), miszerint a képesítés nélküli 
iparosodnak (Kontároknak) fenti  határ 
ideig módot ad, hogy a s?géd, vagy 
mestervizsgára való jóváhagyást hiva-
talunkon keresztül megszerezhessék. 
Fenti jóváhagyás iránti kérésenet leg 
később fenti  napig fogadunk  el. 

A ntnnkakamara. 

H Í R E K 
— A homoródazentmárlenl példa. 

A MNSz kulturcsopor jának 1947 d;c. 
20-án 0 «Iáidra tervezett előadása 
technikai okok miatt — a 21 én dél 
után 3 órára Szentpálra tervezett elő 
adása a kellő érdeklődés hiánya miatt — 
elmaradt. Azonban minden téren kár-
pótolta színészeinket a homoródizent 
mártoni fogadtatás.  A jólsikerült elő 
adás után színészeink a ftlu  vezetői 
vei, közös vacsorán vettek részt. A 
kulturcsoport ezúton mond hálás kö 
szönetet a szíves támogatásért: B;dő 
Gedeon ref.  lelkésznek, Bjnc: Dénes 
RKP sej jegyzőnek, Blága Ferenc sejt-
titkárnak, Kakassy Kálmán csendőr 
őrsp^r-ncsnoknak, Pal Ferenc bírónak, 
Ritz Ferenc MNSz elnöknek, Szentpáli 
körjegyzőnek, Z)Uán Sándor unit. lel 
késznek és mindenkinek, aki segített. 
Szolgáljon minden községnek példa-
képpen Szentmárcon község vezetősé 
gének és lakóinak magatartása. 

— Ezüstöt vásárol a Nemzeti B«n''. 
A Román Nemzeti Bank ujabb utasí-
tásig vásárol i(degen és román ezüst 
érméiét finom  ezüstből 2306 lejért 
kilogrammonként. Vásárol továbbá 
ezüstöt bármilyen formában  (kanalat, 
művészi tárgyat, tálakat stb) finom 
ezüstből 2220 lejért kilogrammonként. 
Akik ezeket be akarják váltani, azok 
forduljanak  a N.mzeti Bink helyi 
fiókintéz  étéhez. 

— A házak számozását városunk-
ban megváltoztatták egy általános ren-
délet értelmében (egyelőre csak Ideig 
lenes, a házak falára  m&zolt, vagy 
felfüggesztett  lemezpapirra rajzolt szá-
mozással) ugy, hogy a pátos számok 
a páratlan számok oldalára ker^jenek 
át és megfordítva.  A változtatásnak 
a célja az, hogy a számozás alkal-
mazkodjék a más országokban szo 
kásos számozás nemzetközi formá-
jához. 

— Gyilkosság Kópolnátfaluban.  Ger 
gely Sándor kápolnásf»lvi  erdőőrt, fia 
— aki régóta ellenséges viszonyban 
volt vele — kicsalta az erdőbe és ott 
heves vita után agyonlőtte. Az apa-
gyilkos Gergely Kimillt u helyi csendőr-
örsről a helybeli töt vényszékre szál-
lították. 

x Nyelvi tanfolyamok.  F. évi január 
15 én a helyi Migyar Népi Szövetség 
helyiségében megkezdődik felnőttek 
részére a román nyelvi, valamint egy 
magyar nyelvi kurzus. Beiratkozások 
a Migyar Népi Szövetség irodájában 
eszközlendők. Biiratési díj 100 lej, 
mely hozzájárulás a fűtés  és világítás 
költségéhez. 

x Köszönetnyilvánítás. M ndazoknak, 
akik részvétünkéi enyhíteni kívánták 
mély fájdalmunkat  felejthetetlen  fele-
ségem halála alkalmával, ez uton mon-
dok hálás köszönetet. Biró Sándor 
és családja 

x Kemónyseprö segédet keresek 
azonnali belépésre Székelyudvarhelyre. 
Siőke Dénes, Bethlen u ca 61. 

x Eladó ||3Z belterületen, 2 szoba, 
konyha, kamra, 2 pince, kis udvar 
kerttel Értekezés : Patőfl  utca 8 

Ha eredményt akar: 
hirdessen a Szabadság- ban! 

Nyomatott • «Szabadság* könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt. 


